Pohronská únia - MsO SRZ Banská Bystrica
Pripomienky k návrhu zmeny stanov slovenského rybárskeho zväzu za Pohronskú úniu

Navrhujeme stanovy rozdeliť na časť právnu, ekonomickú a majetkovú, organizačnú
a disciplinárnu.

V časti právnej presne a podrobne charakterizovať právnu subjektivitu.
V stanovách nemôže byť otázka právnej subjektivity opísaná len jednou vetou.
Malo by sa presne stanoviť majetkové postavenie, rozsah práv a povinností organizačných zložiek, ako aj ich
štatutárov voči SRZ rada Žilina.
Právna subjektivita v skratke znamená možnosť nadobúdať práva a brať na seba záväzky a nadobúdať majetok.
Právnu subjektivitu majú len právnické a fyzické osoby.
Organizačné zložky môžu zaväzovať a brať na seba práva samotnej právnickej osoby ( t.j. SRZ rada Žilina),
môžu hospodáriť s majetkom, ale stále je to vo vzťahu k SRZ rada Žilina.
Musíme si uvedomiť, že spoločne miestne aj mestské organizácie sú organizačnými zložkami jedného
občianskeho združenia, a to je SRZ rada Žilina. Samostatné organizačné zložky nie sú samostatnými
občianskymi združeniami a stále podliehajú jedinému občianskemu združeniu a riadia sa stanovami občianskeho
združenia SRZ rada Žilina po stránke organizačnej ako aj majetkovej, ale musia sa riadiť aj zákonmi a platnou
legislatívou na Slovensku.

V časti ekonomickej a majetkovej presne a podrobne charakterizovať ekonomickú
a majetkovú štruktúru zväzu.
Stanovenie jednotného účtovného predpisu zaväzujúci všetky organizačné zložky.
Tak isto by mal byť presne stanovený vzťah členov SRZ ako aj organizačných zložiek a SRZ rada Žilina
k hnuteľnému, ako aj nehnuteľnému majetku a aj k majetku, ktorý má v užívaní SRZ rada Žilina a ktorý majú
v dočasnom užívaní organizačné zložky.
Vlastníctvo hnuteľného, ako aj nehnuteľného majetku musí byť jasne identifikované, aby bolo jasné všetkým
organizačným zložkám (miestnym aj mestským), že majetok je vo vlastníctve SRZ rada Žilina a organizačné
zložky môžu nadobúdať a hospodáriť s majetkom, ale stále je to len v mene a na vrub SRZ rada Žilina.
Je vôbec možné, rozdeliť majetok, na majetok Slovenského rybárskeho zväzu a na majetok, ktorý je výlučne vo
vlastníctve organizačných zložiek ??? – a ak je to možné, presne charakterizovať ako.
Aj zápisy v katastri nehnuteľností (vlastníctvo stavieb aj pozemkov) ja javia byť v rozpore z platnými právnymi
predpismi a sú zavádzajúce a je nutné ich opraviť, ale toho času to nie je ani možné, nakoľko nie je zosúladená
legislatíva inštitúcií na Slovensku a aj v SRZ rada Žilina.

V stanovách SRZ je uvedené, že organizácie majú zveľaďovať majetok zväzu, ale prostriedky na zveľaďovanie
si musia organizácie zabezpečiť z vlastných zdrojov aj na úkor zarybňovania, a majetok ako taký nepatrí
miestnym a ani mestským organizáciám, ale jedinému občianskemu združeniu, a to je Slovenský rybársky zväz –
rada Žilina.
Čo sa týka poplatkov, ako sú dane z nehnuteľností, alebo poistenie majetku a osôb, prípadne náklady spojené
s majetkom, jeho údržbou a zveľaďovaním, je diskutabilné kto by sa mal podieľať na ich financovaní. . . či
samostatne organizačné zložky, alebo Slovenský rybársky zväz, ktorý je ich vlastníkom.
Treba si uvedomiť, že všetci členovia slovenského rybárskeho zväzu majú určitý vzťah k majetku celého
Slovenského rybárskeho zväzu. . .
Presne charakterizovať vzťah k majetkovým pomerom všetkých členov Slovenského rybárskeho zväzu, či
predmetom navrhovaného nového znenia stanov bude aj podrobnejšie riešenie majetkového vyrovnania, resp.
vyporiadania pre prípad zániku združenia.
Vo všetkých vyššie uvedených súvislostiach je totiž nutné doriešiť vzťah k hnuteľnému, ako aj nehnuteľnému
majetku aj pre prípad zániku zväzu, pri prípadnej likvidácii a podobne.
Vysvetlenie a presné stanovenie danej problematiky ohľadne majetku v samostatných organizačných zložkách
SRZ, ako aj ohľadne financovania prípadného nadobúdaného majetku SRZ, nakoľko sú organizácie, ktoré si
mylne myslia, že majetok, ktorý nadobudli ako miestne, alebo mestské organizácie SRZ sú len ich majetkom
a nie majetkom jediného občianskeho združenia SRZ – rada Žilina a že na majetok miestnych a aj mestských
organizácií im nemôže nikto siahnuť...

V časti organizačnej a disciplinárnej podrobne charakterizovať organizačnú štruktúru.
Kompletne doriešiť danú problematika štruktúry, práv a záväzkov v občianskom združení - Slovenský rybársky
zväz v súlade s platnou aj výhľadovou koncepciou SRZ.
Treba si uvedomiť, že všetci členovia slovenského rybárskeho zväzu majú podiel na majetku celého
Slovenského rybárskeho zväzu. . .
Každý nový člen sa stáva automaticky spoluvlastníkom majetku Slovenského rybárskeho zväzu a každému,
ktorý prestane byť členom automaticky spoluvlastnícky podiel na majetku zaniká. V stanovách je nutné veľmi
jasne definovať vzťah nového, súčasného, ako aj odchádzajúceho člena k majetku Slovenského rybárskeho
zväzu a jeho organizačných zložiek.
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